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-BU.im biraderi de lpluı etmediler dl,ye mtlteeuir. 
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Kar temizleme makinesi 

Din Emanet önünde muayene edildJ 
Makine bet metre yol açıyor ve saatte dlSrt 

kilometre aGr'atle gidiyorlar 
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'"SöN_ HABE~LEP ) ı .c (VAKIT)IN ŞEHiR HABERLERi J 
K 

-m::..S~o!:li:n~d-a_k_i_k_a ___ -"' lktısadi haberler: Emanette: Adllyedeı 

"z m pa a İngiliz lirası Kömür , Mahkemede bit 
Meclis retsımiz gelıyor yangın 1024 ' . tevkif 
Ankara, 19 (Yakıt) - Mecliı D 50~,ooa ton istiap 

ffisimiz tstanbuıu teşrif etcıek ün gece Bevoğlunda btr Dün hararetli muamelt edecek bir depo 
here posta trenile şehrimizden pansiyon yandı görmedi yapılacak 
aynlmışlardır. istasyonda reiıi Dün gece saat 12 ile 1 ara- İngiliz lirası dtin sabah 102 ı Şehrin muhtelif yerlerinde, bil-
uh k b sınd G ı kuruşta açılmıı, 1031 kuruşa ~ ur namına ati i umumi Tev- a a atasarayda Parizyana- hassa Bogw az1çinin birçok güzel 

' 

nın d ki V çıkmış, 1024 kuruşta kapanmış-
k Bey, Ba9vekilimiz, Veki'ler, yanın a ' iktorya pansiyo- yerlerinde bulunan kM tir depo-

meb'uılar, hOkümet ve !ırka er- nundan bir yangtn zuhur etmif- tırDün borsada pek harareti\ ]arının bir yere topla ası ıçın 
klnı ile halk tarafından leşyı tir, Yangın mezk6r pansiyonun muamele olmamıştır. don Emanette Fen işler mildürti 

tamamen yanmaaına sebep ol- z· B · d b' · t' oJu,,muıı)arflır. Bir po!iı mUfre- mu•tur. ıya • m yanın a ır ıç ıma 
Y y Ticaret odasında 

' i ı• 'f yapılmışbr. Bu içtimada Ticaret ı:esı resm ıe ııımı ı a etmiştir. Yangın, Beyogw lunun en ziyade T •ı 
1J u" CCArt tescı odası, Ticareti bahriye murah-
r-aşa hazretleri bir müddet fs- işlek bir noktasında olması ıti- u 

L b Ticaret odası, sicili ticarette basları ile kömllr tnccarlan bu-
tannulda kalacaklar, Bir ay hıti- arile münakalat bir milddet lunmuılardır. frtimada şehrin ve 

· k w ve ticaret mubkemelerinde fir- T rehat etmek llzere Avusturyada ıçın ıe teye Uiramııtır. hl 
malannı hiç tescil ettirmemit limanın kömllr ihtiyacı tes t 

Semering ıohrine hareket huyu- Paramız olanlarla yeni harflerle imzasını edilmi, • bu ihtiyacın •enede 
rauklardll'. tescil ettirmenıiı olan tüccarların 500,0000 tonu bulduğu anlaşal-

ı firmalarını ta.dik etmiyeceğini mlfbr. Bu rakama transit tariki-
Pa r amız•n tesbiti etraf nda biltün tüccarlara bildirmiftir. le geçen gemilerin Umandan al-

Çay 1 çmf yecefiz -·-
Başveilımizın ıhlan ur Zlya
tett memleket içın bır 

nümune olmalıdır 

8 • h k dıklan kömllr de dahildir. Ankara, 19 (Vakıt)- Osmanlı u sene ınti ap yo 

Ankara, i9 (Vakıt) - Gazete 

1ahip ve batnıubarrirleri başve
~limiz tarafından kabul edilmiş· 
lerdir. Pqa hazretlerinin köık-
1 • d erın e gazetecilere ıhlamur ve· 
rilmiştir. 

Perapalas misafiri 
lnkaravd tekaüt maaş için 

ıni gid;vormuş? 

Ankara, 19 (A.A) - Sabık 
levzım Reisi İsmail Hakkı paşa 
henOz buraya gelmemiştir. Paşa
nın hangi cesaretle avdet ettiği 
\ıangi sıfatla Ankaraya gelmek 
istediği anlafılmamakt, hayreti 

nıucip olnıaktadır. BazıWa bu 

Ankara ziyaretinin tekaüt maaıı 
wtihıaline matuf olduğunu ıöy
lüyolllarsa da, Paşanın Perapala

ıa imnesile bu tahmin telif edi
lem-.nıektedir. 

Türkiye-Rusya 
j_nJcara protokolu beyneı ... 

milel bir hadisedir 
Mukova, 19 (A.A) _ Gaze

teler Ankara protokolunun em
peryalist lınkometler tarafından 
Sovyet lılerine mildahale edil .. 
eliği esnada imzalandık1nı ve 

protokolun Tilrkiye ile sovyetler 

araıında mevcut münasebatın 
hudunu •şan beynelmilel bir 
hadise teşkil ettiğini yazıyor. 

" 

Bankaıı umumi müdOrü geldi. Bu sene ticaret odaaı meclisi 
Maliye vekili B. tarafından kabul intihabatı yapıhnıyacakbr. Çün

ktı oda meclisinin liç senelik edildi. Bu temaatann mahiyeti 
mftddeti bitmiştir. Yalnız OD beş 

hennz anlaşılmamıthr. HükGmet glln sonra heyeti idare ile diTanı 
paramızın kıymetini tesbit ede- riyaset intihabatı tecdiden yapı· 
c:ek iktısadi mücadeleye devam lac akbr. 

t~-------~------etmektedir. JJ.atıra gelenler 
İlk merhale olarak taısamıftan 

başlanmıştll'. Bunu istilıaalln ar- Manası2 yardım 
bnlması tedbirleri takip edil~ On beıinci •Lui• nin sara-
cektir. yında garabeti ile maruf "Ye 

«Balivyer» isınitıde bir papas 
Düyunu umumtyedtkl vaıdı. 

sut istimal Bu adam, ava kumara son 
Ankara, 19 (Vakıt) - DDyu- derece meftundu. Aynı za-

nu umumiyedekl fersude para- manda papaahğa alt Tazaifide 
farla yapılan 600,000 liralık aui yapardı. 
istimalin muayen bir şebeke Gecenin kısmı azamını ku-
tarafından yapıldığı anlatılmıştır. mar oynamakla .geçirir, fakat 
Halen memleketimizde olan bazı hiç bir vakitte duaıım oku-
adamlann bu husus etrafında madan yatmazdı. 
maznunen isticvabı lazım iel- «Balivyer» kalben iyi, ıade 
mektedir. ve sahi olmakla beraber, ah-

1\f illi t.csarruf cemiyeti makcasına harekitile her keal 
A k 19 ( V k ) göldürüyordu. 

n ara 8 ıt - mili Bir gOn rahip bir geyik avı-
tasarruf cemiyetinin himayesi 
Gazi Hazretleri tarafından de- na iıtirak etmiıti • Geyiği 

kovalamağa mecbur olanlarruhte buyrulmuştur, 
· dan biri düşerek bacağı kırıldı. 
Maarif müstf'Ş~n «Balivyer»hemen attan inerek 

Ankara, 19 (Vakıt) - Maarif mecruhun yanına lkoıtu. Or-
mUsteşan Zaim B. in meb'usluğu manıD ortasında idi. imdat ge-
O:ı:erine müsteşarlık umurunu ve- tirece k kimso yoktu. 
kileten Emin B. yapa~aktır. Mecruh can ac11mdan dur -

fı;mnil Hııkkı P.t:. madan feryat ediyordu. Rahip 
Y bir an dllşündn; aklına bir 

Bir refikimiz levazım reisi İsmail yardım çaresi gelmedi. O va-
Hakkı paşanın gene ortadan kay- kit cebinden tabakasını çıka-
bulduğunu yazmışb. icra ettiği- rarak yerde ıızlanan biçareye 
miz tahkikata nazaran, sabık le· uzattı ve sordu : 
vazım reisi halen Tokatlıyan ote- _ Nasıl... bir enfiye çeker 
Jinde olup, henllz Ankaraya git- • 1 
memiıtfr. ._m_is.im-z.·.··-----··--

peşine dlltecek, uzaktan uzağa 
tak.ip edecek, nerelere girip çık
dığını öğrenerek akşama bana 
raporunu vereceksin ••• 

V AKIT ın tefrlkasu 36 
- Hep bu uzun hafiyelik aç 

karnına mı olacak? 
- Böyle günler için saklac:lı

ğım ihtiyat akçı m ~en sana bq 
lira vereceğim.. fakat kat't ltl
zum g&rillmedikçe on parasını 

israf etmiyeceksin.. böyle birkaç 
liranın fikdam yllzUnden bazen 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
K~poğlu ~öpek · • Anlıyorsun ya le beraber buraya gelecek.. 
hep bu ıltifatlar sana .. Ve daha - Şüphesiz .. 
senra ensesini kaşıyar~k düşün- - Kafesi boş bulunca •.• 
eü·,, Acaba hangı polıs karakolu - Dur b k I 1 1 81_ 

· a a ım ne er o ac "·· 
lturaya daha yakındır? " - Safder bu herif benim mah-

- Zih~.'~~~~ileri böyle bağıra· zene girdiil'imi görmüş .• binaena· 
rak 1111 duşunuyor. leyh "imdi beni fahsen tanı;or 

- evet.. demEktir. 

- Hayvan e~-Iu hayvan.. Ey - 0 J e olacak. .. 
11onra - Sem görmedi.. ve yine bir 

-Senra EmirRana doğm koşa binaenaleh simam tanımıyor 
kova yolu tutturdu. - Evet. .. 

- Demek h,.rıf şi:ndı polislı:r· - Hah ı;ea ~ua;ün bu herifüa 

ytizlerce liralar elden kaçınhr. 
Bu slSzlerimi ehemmiyetle dinle. 
Bu iti bqar .• ıonra liralan ara
mızda avuçla takıim edeceli•· 

- Bu piyazlara karnım tok 
amma kuru vaitten ibaret de olıa 
bira ııkırtw kulaia ve a6onle 
hoı geliyor ••• 

Bu esnada ayak sesleri işidil
di. Lakırdıyı kestiler. Önde ma-

500 bin ton k6mftr istiap ede
bilecek bir tek depo hıta edile-

cektir. Deponun Kızkuleıl civa
nnda inşa edileceği anlatılmıt

br. inşaat hir ilUP• verilecek
tir. 

Emanette bunun için birkaç 
içtima daha yapılacak, bundan 

sonra kat't karar ' .;rilecektir. 
Btiyn k6mllr deposu inta edil-

dikten ıonra ötede beride ufak 
depolar kapablacakbr. 

500 lamba daha. 

Sokaklanmız karanlıktan 
kurtuluyor 

Elektrik tirketi mftdllrtı M. 
Hansesin dlhı ıehreminl Muhittin 
Beyi ziyaretinde Anadolu tarafına 
verilecek elektrikle yeniden İstan
bula asılacak 500 elektrik lim
ba11 meseleai konuşulmuıtur. Bu 
teuiıat 100 bin liralık bir it 
olup teıiaab evveli tirket yapa
cak, ıonra Emanetle muhuebe
ıini yapacakbr. 

hut herif, arkada iki polis vira
neye girdiler. 

Poturlu adauı hemen mahzen 
kadıauıa koştu. Halkalarm bağ-
dan kurtulmuf olduğunu ve k~ 
sik ipin kıvnm kıvrım yerde yat
biım i6rilnce ıllğtintOlb bir hay
retle öfkeai taşarak aizım boz
mağa baıladı: 

- Vay dinini imanını ... diğimin 
keratası, içerden bO ipi nasıl kesM 
ti? Kapıyı açıp kaçmıf ... 

Yukardan AmOsselih Safderin 
kulağına: 

- Ahmak herif lodosa, poy
raza ıöğilyor. Bende din iman 
ne iman ne gezer 

A.fağıda poturlu herif yanında
kilere: 

- Efnediler siz polissiniz. 
Böyle hırsız işlerinden aularsı
nıı. Bir yol bakııuz bu İı>i nasıl 

Davası Bebekteki hlrsızlık 
maznunlarının davalartle 

biı leştinlen· Ed vart 
tevkif edildi 

Bebekte ve civannda muhte' 

lif hırsızlıklar yapmakla mazı>°' 
İbrabım, Muharrem, Obanesl' 
bir çek ıahtaktırlı~ından İbrt' 
hlmle birlikte maznun Yat-' 

. e 
"Ye Ed~dın muhakemelerıll 
dtin lıtanbul ağır ceza mahke' 
mesinde devam olunmuştur. 

Dlinkll muhakeme esnasınd" 
İbrahimle yaşar t"e Edvardın ge' 
çen ıene teırin saniıinde de bat• 

ka bir kırsı:ılık işledikleri nıef" '1 

ıuubahsolmuı, bu husustaki el•• 
va diğer davalarla birleştiriloıir 
ili. ~ 

Mamun Edvardın vaziyeti tef" ~ 
kifini icap ettirecek ıekilde g6' ~ 
rOlmDı, teYkif edilmiıtir. Mub" 
keme, yeni davanın mnddei•'0e ~ 
tebligat yapılmak lizere başıı-
pne bırakılmışbr. 

Ölümle hdtt 
Hatiçe isminde ir fl. J,aJ 

kislle nftanlanmasına kızar~ 
yanına Mehmet Ali isminde biri' 
ıini alıp H. ın Y enikapıdaki e.t 

ue giden vatman Kazımla ya"" 
·ıı• daki arkadaşının muhakeme51 

dtın latanbul ağır ceza mahlı' 
meıinde baılanmıştır. 

d't' Khım eve tarruz ve teb 1 
, t 

ten maznun bulunyor. MehJSJe 
Ali, birlikte giderek hadise oıe' 
rine gelen poliıe bıçak çekJSJ~ 
ve bıçağı alınınca tabanca .~ 
maktan ... , 

KAzımın, kapı önünde «Meb• 
met Aliye para verdim. seıJ 
öldllrecek!» diye kendisile evıeı:, 
miyen Hadiçe H.ı tehdit ettiğl 
mevzuubaiatir. 

d .• 
Muhakeme esnasında Ha ıc 

H.la bazı tahitler dinlenilmiştit• 
Müdafaa tahitleri çağırılacaktıt• 

Enis Bey 
Atlna sefirimiz Enis Bey dtt0 

Atinaya mtiteveccihen ıehri~' 
den hareket etmiıtir. 

kesmiı? 
Poliıin biri yerden bir Icaf 

.ı:1ıparçaya bölünmüş ipi alıp aı 
katle muayene ederek. 

- Bıçakla kesmiş ... 
Poturlu - Parmaklarile kO' 

paramaz ya .. Bıçakla kestiği oı.•j 
lum. Fakat şu içerden bu if 
nasıl hokkabaıhkla görmüı? .• 

Diğer poliı - Bu ipi içerdef 
kendisi kesmemiştir .• Kapının at' 
dından "can kurtaran yok ırıu?ıı 
feryadı ile bağırmıştır. Yold•" 
geçenlerden biri bu sese koş•' 
rak ipi keımiı ve mahpusu Jcııl'"'. 
tarmıştır .. bu, başka türlfi olaPlb-; 

Poturlu - Vay aklına kur . 
d'"Jll olayım Efendi •• bu it de ıgıO' 

gibi olmuştur ( kendi kafaslJJS 
yumnıklıyarak ) ben bu k~ 
kafamla bu ciheti düıUnemedııılı' 

· (Uıtınec.il) 
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ileye yer yo~! Ticaret te • 
1 e 

Yeni bir talimatname ile tedrisat usulleri 
ve teıkilat tadil edildi 

Emanet şof örl~~İ~ ciddi şekilde 
u~raşmıya karar verdi 

Ticaret mektebi llisinln tali- J mulıuebe, banka, .tgortacılık, 
matnamul brtıaat vektletfnce dijeri lkb.Mt, ticaret, ıebben-
1eniden tadil derllk pbeaidir. Yeni talimat-
ecliJmif maad· nameyi tatbika hqladık. 
del talimatna- Mecliai mllderriain kararile mu-

saat-
• 

rı arebala-

içine ah-

nıyor 
Taht -""""' .., F 1 

Dikiz ayna

ları beheme

hal sökülip 

atdacak 

me mektep mO- hasebe nyuıyat ve lisan dersle-
dOriyetine teb- ri tezyit edildi. Bundan bqkı 
lij' ohmmuftur. mllderriıler mecliai mektebin 

Bu huuata mecmu11ıw da Detretmej'e karar 
mektep mlldtl- verdı. Bunun İÇJD bır talimabıa· 
ril Ho.atl Bey me hazırlanmaktadır. Mecmua 
bir mubuTlrl· 1e11ede dört defa bnyilk kitap 
mize fQ maJO- halinde çıkanlacaktır. Mektep 
mab vermiftlr. tarafından tetkik ve den kıtabı 
•EaJd tallmat-r __.~, ~ maJaro olmak &zere doku& .., blpırla· 

nameye ı&re H..,,. • ela; ,.kanda tabolUDAC&kbr• 
ihblu denlerbaha pıbelerl ilk VekAlet tarafmdan Amıpayl 

Otoınohi lerdekl takıl uat-
6ıı tekerlelderln Bserinde 

için alelekser uatler iç.,. 

m da d8f8Dlllm0ft0r. 811 hqt111ta 
pek yalanda bir karar ittibu 

SeyrOHfer merlred bo ıpalan 
kaldırmıya ıureti kat'iyede karar 
vermittir. 

denede bqlarkea meaddel tall- ,anderilecek talebeler uumda 
matname Ue pıbeaba 10D befhıd yapılan m.Bubabda ulllmu lliye 
" altma dewelercle baflam.. ft ytlbek kwmdan on iki tale
telbit edilclL Bundu bqka dart be muvaffak ohmqlardar. Bwalar 
lhbsu 111beal teYhit edilerek iki birkaç g&ne kadar lmçra Y• 
tubeve inclirildL Bnn•••du birili FramY.• gideceklerdir. " 

edilecektir. 
0
baran mtifteriler tafuadm 

ha eınektedfr. 
. ıen de ıof3rlerin kollen 

.._tJerini mOşterinla g&'e-

Şehrimizde ltllyen otomobRle
ria hemen hepsinde dikiz ayna
lan nrcfır. 

Bir kaç gtlne kadar pfBrlere 
tebliga yapılacak, a)'llalan blcLr
mıyan tof4rler teezlye ohma
caktır • 

QQ 

Rasatane Kadın memurlar 
'teii bir auretto kapamak
• Afuhtelif ıekillerde hiJe ile 
Gcret yazaa taksi ... tı .. 

Bu dikiz aynalan YUatuile 
tofarler mlfterilerini daima ıl· 
zetlemektedirler. Guzel san' atlar birliğinde 

müsame. e veıUdl Kar haberleri hakkında 
ne dıyor~ 

Ruataaedm aldalama malt· 
mata flr• devamla yajmUrlar 
meV1imine ,1irmif bulunmaktayız. 

Yakmda M:yy; kadın 1ebliA 
memurları göreceği~ 

Kadm memarlarmm adedi 
,na geçtikçe siyadel ........ 

Ortadan kald.ırmak için 
fer merkezi bir pre 

lbc i• bqlamlfb. 
bıaluna taksilerin mes-

Bir çok kimıelerl linlrlendiren 
bu a,_Jana kaldınlmuı içtn 
geçen 1e11e bir t.,eb&n.te ı. 
lunullDQfta. O ıamq bir çok 
ıof6rler aynalarua kaldınlmıllDA 
itiru etmif)er , bu taktirde 
otomobillerin bazı mtlfteriler 

Dan aktun fQze1 m'atlar 
blrlijinde bir mQıwaere yeriJ-
mlftir. Mahmut R•gıp BeJ garp 
muildshıin Tllrld~de ae nretle 
taammDm ettiği lllenmıı etralm
da bir konferam ~ermit buadu 
t0nra birJiii• .wıaa.rı fllbul 
tarafıadan balı projebi,JoDlar 
ghterilmiftir. 

Din ıehriaıize ~elen trlgraflar. 
Balkanlann hazı mmtakalarma 
kar dllttltlnG hew ftlmelde
icli. Ruataned• buau içia de 

Bua dnalr mldlrlsl kaclm 
memarlann nelderdea daha 
fazla •• .. clOklerinl beyu edı
yorlar. RMllll dalnlercle dakt lo
lakla bqhyaa ba memurluklar 
tedric:e11 dairelerin her pbelİDe 
yayılmakta, kalemlerde, muhase-

tarafında ,.,_ haline ge-
tirilec Deri sllrerek mqba. 
lefette bulUD1DUflardır. 

Haber aldıgımıza ıar Emanet Madam Heıe ve izzet Bey 
tarafında verilq )o•eri mllte· 

'u izahat verllm.Jdedir: " lleY
IİID Jotbr. Bqka senelerde ban· 
dao daha tvvol burada bile kar be lmmmda kadm memur adedi 

Me 
Aıiiskira....:t :...id-a-re-,s--ı .... k_a_r_a_r_a~itiraz mı 

edecek? 
Saı serserı'er hrsattan ıstifade yent bır dolanduıcılık 

geklt buldular 
Şehir d bu hmusta hazırlanacak olan 

b ahilinde bulunan •.:· cetvelde hangi meybaneDİll -t 
' irahane ve barlarm - kaça kadar açık kalaota JUi .. 
' aaatlerinhı teab tüae ya- lacak. polia de buna 16re lıve-

bqlana- ket edecektir. 
• Meyha- Dlter taı aftan haza açakıez-
hakkuacta lerin meyhaneci ere mllracaat 

tar.fanda edtrek iatedUderi -• lraclar 
açık ka'maları için taftllQtta 

•Ya bq- ı ulumblleceklerinl ıayledikleri 
~ cetvelin haber yeriJmektadİI'. 

· bitirilme- JC.panm• uatlerinfn teahltl 
• iaı vi1Ayet maauebetlle ma.ldrat ıdaral-
'hlldan poJi. Din bUa itiradar Mrdetmek 
te.Uden eınir iatediji ye meylaaaeleria wkea 

ftir. Ha- kapuamalarmm YU'İdatta eklik-
-'dığ1111ıza Dk huule getireceli IBylenilmek-

~ teıbit iıl vllAyet tarafmdao ted"r. Bu huusta mal6mat al
~ 'Clk. polia ile diier alika- mak lltedliimis m ılcirat lnhl-

"- IDOtaleaJ ahDıcakbı un aiDuml mldllr mua9lnl Ha. 
P.falıaHe ara.1.:daki kllçaİı al Bey bize f1jalan dylemiftin 
'"- el ..ı__ « - Biz ta&ıt ba~nda Jae. il erla l'ece saat onama 

~~. bpaıımalan takarrlr et- alz hiç tehlij' almadık. Bayle 
~ hlr teblif alclıfımu ıaman mtl-
8' taJ•m•m bildir m.• 

\.; d Yllk meyhane Ye birahane-
"- • aııcU saat 12 ye kadar TramvayJarı kontrol 
ttfı lralabUeceklerdir. Barlara Seyrllefer 111erkeıl tr,mvay 
~ilce, bunlar llDlflara ayni•· kazalamun 6nllne l'eçmek 1 çln 
tGt •e kapanma 1Utlan ona yeniden 11la bir koatrola batla· 

e teıbit 1 cakm •lfhr· Din .,..o.eler memurla· 
it. o una • ril• poli memurlan tarafmdaa 

'P•nnıa 1aatJeri teıblt olu- Fatih, EmiD&al, Galata. Betiktafta 
~leıa bilh.... m8flerileria koatrol yapdanf, traınnylardan 
S:::'Üıia g&z auOJıde bu· atlayanlar 7ablan1111~1ardır. Bu 
~. caj'ı baber veriloaek- kontrol e111a11nda tramva1 ara· 

' balarmm dıt pannakl1kb bpıla-
' •erilen lbaıOmata g&ro rmua da kapalı bulundurulm• 

- 1 Akit 
f:ya Hamm ile •~ Ye kır 

metli mllhenclia1erimlalen Nejat 
Ama Beyin akitleri dna Kaclalray 
belediye daireliDde .fCl'll ecliladl. 
Turkunz ......... .U• 
bir siyafetle t~'it olnamntf•· 
Y eai kurulan ,an ya ll&UD &alr 
Ye IUd< t dJ eriz. 

....... ~~~~~~~-DllJdaia-
.. rfmda lrar , ..... lht'-8 ............. ~ .................... 
,aktar. Yana N• ap11b " memma olarak a'-•n " ...... 
Jaiwlu pçecoktir. " kesele plqbnlaa mmmlarm 

Btr beraet M'/1U olarak da çalqbnlmalardla 
r--L sirkati madwlatfm baflaaeakbr• 
~ H. ee 

mımua bulanaD Firdevı Kdıım J'..:. Hz. 
haklandı ikinci caa aaahkeme- " 
llncle bu iddia ublt olmachlm- BIJlk Millet MeclW reW Kl-
daa Flrd-. hanımm beraetlae am P1o lü. hap latanbull 
brar YerDdljl baher aham fbr. m.....ıat edeceklerdir. ------..;.._------...... * .... ______ __,, ___ _ 

Yeni tertip tayyare piyankosunun 
hazırWdan ikmal edilmiştir 

Yeni işler ve yeni biletler hazır 
--------~ ... ..,.. _______ _ 

Yeni tertip ta,,.... pi,....._ rem bllet-1 Da l8l'8tle ikinci ketfde ele 58,500 namaraclaa 
lerl tabı edilmft, ............ ....,........ lkrami,e 1500 d.....ı. ~del kqidede 57 bhl numaraclaa 
•e mımara dolaplarına koiaalecık pal &,I• de 1500 dadell, 4 inci kefide de 55,500 mımara-
gelmiftlr. B da 1500 elan .. 
lifler b.,...ıa. al, bqind ketl-
klçtlk ft p,.t dede de 54000 
hafif ıud..ı numaradan bia 
mahfazallr illa· bq yllz dınell 
dedir. 7 İllci ter- ikramiye kaza• 
tiWıa IOD k.. nacaktır. Terti-

tldeli bitince bu- bin ea IOll •• 
b Ye blkemet ea be,tdt keti• 
m1m..uı.wa detiolo6ma 
hamrmıd• ı ._ kefldede ise 
60,000 e ...., dolapta ancak 
olaa fftler ba 52 b0n D~ 
91.JıfazaJana .. kilJaut olacak-
çine konulacak- tar ki bualard D 

~~~~ 6~~~ 
fit ,.... .,... lecek olan 6 
laeyetia ........ bin a•UUI 
Oe kefhl• do- >"-' ,.,,,,.... l>lletlnlndtm bld ikruliye kaza. 
lahana YU'edllecelr Ye lnıflcl.,. ı.,ıwlaealrbr. aac:alc, mlltehld 46,SOO ....,...... da 30 sar 

Tertibin blrlnel J.eriid..W. pldlecek 1500 llrada hlell mllkıfab verilecektir. 

~it İfı, her banıi bir ~ itti- bltllD ntmanlara ve bLe~ere 
e llleycfaa verDmem~ ioia 
.... ...... ppdacak .. bildirilmiftİr• 

Dapllll'& arbk ltir daha apl dolaba glrmeyecelr, Yuf 8 inci tertip plyaakoya lftirak ecf99 
binaenaleyh ikinci kefidede dolapta ucak 58.500 laerke1 mah•kblr a Yeya çok bir para 
fit blmıı olacakbr. alacılr:br. 



SOTUN-L'AQDA 
SEYAHAT 

Mali vaziyetleri ! .. 
Gazetelerin yudıklannda bir 

yanlıılık yoksa, hükdmet me
murlan, kendi malt yaziyetleri· 
ni bildiren beyannameler Yere
ceklermiş. Bu iıte bir yanlıılık 
olması ihtimalini ileri ıOriitOm, 
bu memlekette memur sınıfının 
bir mali vaziyete sahip olabi
leceklerine akıl erdireınediğim
dendir. Eğer bir gazeteci ıakaıı 
değilae, bu beyannamelerin biri 
6tekinden, 6teki berikinden feci 
a~ı~h ha~erler verecek, bu it~ 
gırışeelenn yürekleri sızlıyacakbr. 

Memurlar sade bizde değil 
b~tOn dünyada pek acmacak 
bır •ınıf haline dOşmilşlerdir. 
Hele parası düşük memleketler
de aylıkçılığm alın yazısı, kap
kara sabrlardlJ'. Harbin bir ikinci 
kıs~ı •ar, ki okuyunca hayretle 
irkilmemek kabil olmıyor. Para
lannı, mal ve mülklerini sakb
yanlar, deYlete yanl11 malftmat 
verenler, ıiddetle cezalandınla
caklarmıı. Tlirkiyede kaç me
mur var, bil mi yorum, fakat bil
diiim fU, ki bunlann içinde sade 
maaşlariyle irat sahibi olanlan 
parmakla g&stermek, ve onlan 
birer harika gibi tanıtmak ye
rinde bir hareket olur. 

Dünyanın Amerikadan başka 
biltlin memurlan geçim darlığı 

içindedir. Paralannm sağlamlığıy
le memleketlerinde ikbaadt ·ya
ralar açhrmıyan tllkelerde bile 
mftreffeh memurlar yokken, bi
zimkilerin mali Taziyeti kanla 
yazılmlf bir iflis lliııından baıka 
ne olabilir? Birçok memurlar 
yaşıyabilmek için tatil saatle
rinde, gece iflerinde kendilerini 
harap ediyorlar. BOynk muha
rebe, yirmi milyondan fazla mlla
tahsili öldnrdn. İstihsal azaldıkça 
albnın eşyaya karşı olan niabeti 
dftfttl. Şimdi birçok yerlerde 
mut, sahiplerini yaıatmak t8yle 
dursun 6ltimden kur tarmıyacak , 
2avallı birtey olmUftur. 

Beyanname meselesi habra da
ha bir takım fena dlltilnceler de 
gdiriyor; fakat bunlann doğru 
bir •eziı olmasından ziyade ken-

'r anm asır enelkı ı 

VAKiT 
20 Klnunenel 1879 

TeıriRMninin 'Jlirml diJr .. -
dfincu g'ilna nihilistlere 
kar~ı ı tt1#uuı l&z.ımgelen 
tedabirl mdz.akere ıçan 
Peiresburgıa içtima eden 
meclisı kebir ıariJfından 
memurini ruhaniye ma ... 
aılarının bir s6lib mik
tarında olarak .zammo
lunmasına karar verUap 
liec ldt tas dik haı met la 
imperator hazretlerine 
arz ve tebliğ olunmuıtur. 

• 
AkkA mifcrlmlerl lç'fln 

Tarablusta derdesti inşa 
olan hapish1J11enin otuz., 
kırk gifne kadar matluba 
muvtJfık surette ikmal 
olunacalını oradlJn J'ct
zıvorlar. 

di fikrimin feaadmdan doğmut 
muzur hayaller olduğunu kabul 
etmek iatiyonım. Yani bu tedbir 

suüstimallere kartı bir lllçaf~l dn
tilnnlemez. Şurası muh ki 
bu karan veren hnktlmet kendi 
eliyle, kendi kalbine unmu bir 
yara açıyor. 
Ger~ memurlann halini bir 

dereceye kadar onlar da bilir
ler. Ama bu maHimat, nihayet 
tabının badutlarlyle kupblm11 
bir varlıktı. Y arm beyanname
ler, bir sefalet yağmura gibi 
amir mualanna d&kOlml ve baş
layınca, zavallı memurların ne 
acı bir 6mr0 atıroklediklerl an
laşılacaktır. Maddiyetleri daima 
vOcutlarmdan eklemek auretile 
ancak yan tok, maneviyetleri 
tamamiyle aç olan bu biçare
lerde11 sefaletlerinin lıllcceti 
aca.la niçin istenecek? 

Seyyah 

Bu yüzden FJores adalannda kıtlık var 
Amsterdam, 19 (A. A) - Bandoeng «jaYa»dan bildirildiğine 

g6re, bir misyoner tarafından Korier gazetesine glSnderilen bir 
mektupta farelerin latilbı yiiztinden Flores adalarında hnknm siir
mekte olu lotlıktu bahsedilmektedir. Bir çok yerli telefolmut ı 
mnteaddit kasabalar bombot kalmıştır. Vefiyat çok bilhassa 
çocuklarda mnhimdlr. 

Londra telgrafları 

Kömür amelesi meselesi hükumeti sars
mayacak mı? 

Londra, 18 (A.A) - Parlimentodald liberal fırkası dthı akşam 
umumi bir içtima yapmıfbr. Fırka, bu içtimada hnldimetçe meclise 
tevdi edilmit olan maden ocaktan IAyihası hakkında müzakeratta 
bulunmut Ye htıkdmet bu projenin bazı noktalan hakkında liberal
leri ikna ve tatmin edemediği takdirde mezldir llyiha aleyhinde 
rey vermeji kararlaıtırmışbr, Bu karar, muhafaza edildiği takdirde 
hükOmetin bir muvaffakiyetsizliğe uğramasını zaruri olarak intaç 
etmiyecektir. Çnnkn kömOr ocakları llyihuının ye muhafazakirlar 
tarafından bu llyihanın tadiline dair verilen takririn reye konuldu-
ğu sırada ınuhafazakirların hepsinin mecliste hazır bulunmıyacağı· 
na dair bir kanaat hOküm sürmektedir. 

Muhafazakarlano takriri reddedildi 
Londra, 19 ( A. A.) - Avam kamarası muhafazaklr)ar tarafın-

Gfln'iln ~ivıuetl dan yerilen ve hOldimetin Sovyetlere kartı takip etmekte olduğu 
Alman buhranı siyaseti takbih ede11 takriri reddetmiştir. 

Y ent Rus sehrinin ittmatnamesi Alman muhafazakirlannm Y ung 
plim aleyhine hareketlerinin te- Londra, 19 ( A. A.) - Yeni Rus sefiri M. Sokololikof itimat-
airi nihayet bulmadan Alman namealni buglln takdim edecektir. 
fırkalanmn hn.ldlmet aleyhine bir Parıs telgrafları s 

vaziyet aıdıklan haberi bir kaç Faransız parlamentosunda tahdidi teslihat 
,Ondenberi duyulmaktadır. Paria, 18 - (A.A) - Meb'usan meclisi hariciye, bahriye ve 

Filhakika "Miiller,, kabinesi harbiye encümenleri Londrada toplanacak bahri tahdidi teslihat 
bir fırka kabineai olmayıp merkez koferaıwnda Fransamn alacağı yaziyet hakkında bükdmet tarafın
ve sol cenah fırkalarmm koalia- dan verilen izahatı dinlemiştir. M. Briyamn heyanabndan anlaııl
yonu, sayesinde mevkiini muha- dığına g&re bahri tahdidi tealihat meselesi Londra konferansında 

faza edebılmektedir. mnnferiden halledilecek değildir. Bu konferansta verilecek kararlar 
Halkçılann Ştrezmana olan biHimum tealibabn tahdidi meaeleslnl heyeti umumlyesile müzakere 

,. ltimatlan ba kebineye lizım edecek olan akvam cemiyetinin bu hususta yapacağı tetkikat için 
olan kunetl en mnıkül devre- bir esaa tetkil edecektir. 

lerde temin etmiftir. Romanyayı kim temstl f-decek} 
"Ştrezman,, m vefabndan •on- Parla, 18 ( A.A ) - l.ahi konferansında Romanyayı temsil 

ra mevkini ifgal eden "Ktıtytı.,, edecek murahha• heyetin reisi M. Titulesko ile Lehiıtanın Bükreı 
halk fırkası liderlerinden olmak- sefiri &ğleden sonra M. Beriyan tarafından babul edilmiştir. 

Ja beraber selefi kadar nüfuz Bazı yerlerde kar 40 santime kadar yükseldi.. 
glSatermedi. Bu sebepten dolayı Parit, 19 (A.A) - Gazeteler, Bulgaristan va Sırbiatanda meb
halk hrkumda iftirak barekib zul surette kar yai'mıf olduğunu, bazı mahallerde kar lrtifaımn 40 
gör01dü. 

santimetreyi bulduğunu, demiryollan mthıakalitile, telgraf muhabe-
Ekseriyetiııbı tehlikeye dllşttl-

ğüııtl milşabede eden M. Miiller rabnm iııkıtaa uğradıpı, birçok kazalar YUkua geldiğini yannak-

bunu bir mllddet daha muhafa- tadır. 
za için son kozunu sarfetmek Leon Dodeyi istiyorlar 
mecburiyetinde kaldı. Parla, 18 (A.A) - BlltOn fırkalara mensup birçok meb'us Leon 

Filhakika bqvekil «Rayhittat• Daudet llİll Fransaya avdetine mtısaade edilmesi için M. Tardieu 
da mali vaziyeti izah ederek nezdinde bir tqebbOste bulunmak niyetindedirler. Bunların aruında 
btitçe projeaini mOdafaa eylerken M. Heriot, M. Daladier, M. Marin Te M. Mandel de bulunmaktadır. 

ittihaz olunacak bir ademi itimat Avuıturyada büyük bir grev 
karannm mahalildnl açıkça tq- Sidney, 19 (A.A) - Rothburi mıntakasında hafta bidayetinde 
rihe 10.zum g6rdn. tatili if gal edilmesini mnteakip zuhur eden kanııldıklar üzerine 

M. Mullerin meclis azasma ih- takviye •dilmit polil mOfreıeleri bu mmtakaya giden yollarda do
su eyleditl veçhile ekseriyete lqmaktadır. Gre• llAn eden maden amelesi de takım takım bura
iatinat etmiyen bir hllkdmetin larda gezip dolqmaktadır. Şimdiye kadar hiç bir hadise çıkma
kinunusanide bqhyacak olan mıftır. Maamafih, vaziyet gergindir. Zabıta bir takım yeni vak'alar 
ikind Lihey m6ıakerabna fttl- daha çıkacağını zannetmektedir. 
rakl imklnsız olduğu gibi mO- Hakem mahkemeal reisi yarm sabah saat 10 da işe yeniden 
zakeratm bqlamuı için intihap bqlamu1D1 emretmiıtir. Amele ücretlerine ait ıartlarda grevden 
edilen tarihin yakınlığından do- evvelki vaziyete nazaran biç bir değitildlk yoktur. 

layı bir buhran tevlidi ile 1enl Barda hükümet aleyhinde bulunmuş 
bir kabine buhranı tqkiline te- Madrit, 18 ( A. A.) - Barlardan birinde askeri zaptırabıt 
ıebbOs olunmuı kabiliyeti tat- aleyhinde bazı 86.zler aarfettikJerinden dolayı 36 saat müddetle 
bikiyeai olmıyan bir keyfiyettir. g&z hapsine alınmıt olan tayyared Franko ile arkarlaşlannm serbest 

Rayhiftağ bütçedeki fevkallde bırakıldıldan yan resmi bir tebliğde bildirilmektedir. 

açığa rağmtD "Mnller,, hllkdme- Hant tevkif edılm ş diyorlardı r 
tini ikinci "Lllıey,, mlizakerab 
nihayet buluncuya kadar resikAr- Meksiko, 18 ( A.M ) - Sabık reisicümbur M. Kallea bet aylık 
da bulunmağa mlltemayil g&rlbı- bir gaybubetten sonra bugOn Mekıikoya gelmiftir. Mumaileyh, pek 
mektedir. hararetli bir surette karfılanmışbr. Hnkumet erkinile bir çok 

• R meb'us Ayan Ye llmera istikbal merasimine iıtirak etmittiıtir. 
ayhftat ,, m itimat beyan I============:===:====:==~========:=== 

etmesinin diğer bir sebebi de ferding irat ettiği nutukta büt- Meclis, hükumetin, Her Şte-
hall hazırda YUkua gelecek bir çedeki bir milyarlık açığı 100 rezman tarafından başlanılan işi 
buhranm Almanyanm vaziyeti milyon marka indirdiğine ve bu gelecek Uhey konferansında 
maliyesini son derece sanacağı açığın laveçten yapılacak bir is· ikmal etmekteki ehemmiyeti tak
keyfiyetidir. tikraz ile kapatılacatuu anlat- dlr ettiğinden hilkiimete itimat 

Alman maliye namı M. Hel- llUfbr. reyini Yermiatir. 

" Muhayyel seyyiat 

Topal İsmail Hakkı 
kendisi hakkında 

tiddetli n ıriyat hakkında 
hayyel aeyyiabmdan b n..-w 
Jar J» Demek cesaretinde 
muş. Paşamızın o«muhaY1el 
yiab ı işlediği gOnlerin 
den on bir sene geçti. 

Bunlar en acı hakfka 
aüplirğe tohumu kadar rıııı' 
çanı ve çamur kadar aca 
katler. 

Hakikatin ftıerinden 1 
sene geçince hayal mi olur 

Hayal değiıip hakika~1 
Pqa, senin kaçbp ,O• 
hayal olan Türk zaferinin 
bir gilneş gibi hakikat 
gibi!.. 

Senin kah~eni içmlf, t 
yemif olanlar Yana onlat 
yıl habnm saya dursun at· 

Biz de kuraağımw 
tırmalıya midemize inell 
ekmeklerinin fecaatini unu 
hm. Ne olur, o silpftrge t 
lu ekmekler ki onlan y 

iç.in iyi diitUnemiyeceğimiz, 
kir olmıyacağımıı: bile 
edildi. 

* EvlJ olmadığım 1, 

S elamı izzetin bir 
okuyan bir ark adat. 

bir gazete, yan ma gc Clı. • 
........ •on aabrlarını yOkaek, / 
ve değme muharrirlere nail 
mıyan bir anratle okudu: J 

"TUrk erkeği sizi betl'jt 
için ter döküyor; Avruptl'I 
yurmak için değıl Hanıas l~ 
dil,, Ve sonra bana sordu: t 

- Niçin sen böyle bit 
yazmıyorsun? f 

- İki gözllm, ben onull 
evli değilıml dedim. j,' 

1oplu -
Bernar ŞavlJ~ 

bir eseri 
Drezdende temsil e 

lemedi 
lnI"lterenin meşhur edibi 

nar OY tarafından yazılaO 
ma rabaaı» unYah eseri 
den şehrinde temsil e~~ 
üzere hazırlanmııken, 1'• 

nazırın itirazı yüzünden 
temsili tehir edilmiftir. 

Maarif Nazın doktor BO 
bu eserin Saksonyada ki d. 
ratlarla sosyalistlerin hiSll~ 
rencide edeceğini a6ylllyerP 
razlarda bulunmuı ve Pd 
nezaretinin devlet tiyatro 
kontrol eden dairenin reisi 
tile eserin temıilini uıu 
görmemiştir. 

Aradaki sul tefehhnmnn 
lesi için vuku bulan teşebb 
bir faide vermemittir. 

Cuma 

mm 
Kanunevvel 

1929 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôfle İldnclı AJqam y.,. 
5,SI 12,12 l·UI 16,41 tS.21 

Bugilnldl h .. a .;' 
RllsR'lr milteha....tl, ha.... ın....

olacaktır. 

• 
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Zampara Kırat 
--~ 2---

Cece arkadaşları dolaşırken 
ICıraJ bu kadının dilber ve namuskar madam 
·pomye,, olduğunu anlayınca onu sıkıştıra-
rak : ~ Evinden at et bile olsa imdadına 

koşarım!. diye bağırdı 

~eçen tl'fıikalar hul8$1JJı: 
lc.ra rClrlaa /eıralı on hqind • Lut • Jtadın
"1ı~tertlilf tlo*4tıliJ/elc kiri~ namını 
O{#; rmfıtir. Genç y(Jfında il?,aı kadrnlar/ıı 
"' ~Uen /eatiyerı hoılan ıyan ııe nedimim 
o., ,::tvet etmekte zev/colan bu lıa'kamdar 
crlc6 f Yaıında i/een • Marl l.A/tçtnk:a ,. yı 
ta,~ Maamafilı • Lut ,. de ~eocut bir 
latıro Yel dflerıne ısınamadılar. • Lui ,. tlalıa 
~ /eencLne g6zde almıya baıkıy.nca 
olıtr I btıton hıl lıln lfl/rt!lli. Ba hol oe/J. 
f'f ,;:uıber eJıyor ve.. pederinin metresk
+a,,beJı bahsolunaca/e olursa ttitlalı demini 
6t,. fyortlu. Ve/Jalıl daha pek /eclçcl/ettn 
Otı/om ~ettin m(Jslefrife t!emelt o/Julunu 

lfb, 
d "Madam dö Mayyi• zamanın
~ çok gençti .,.~ kadının, valde-

d
. • karıı hürmette kusur etme-
ı"'. h ııni gördüğilnden ona kartı 

ti et nıuameleye lüzum gönnemiı
~ akat madam d6 «Şatoru» ile 
b lın muqakalan aırasında da-
• bnynktn; bu madam hizmet 

;derken kıraliçenin uyur gibi 
'Pbğını görüyordu; genç preDI 

'llıetr ley ea•e karşı hüsnll muame-
iti~ kendini icbar edecek kadar 

ıahibi değildi. 
h ] 7 43 te bu gözde veliahtm 
~lunduğu bır baloya gelmişti. 
Ç~'llç prens ona dikkatle bakb. 
Çı~kiu bir yfiz ekşiterek, dilini 
l ~ı. Birinci hareketi, nedim
derden bazısı gördiller. Kraliçe 
}' e farkına vararak neye böyle 
'Pbğını heyecanla sordu. 

d Veliaht yaptığı hareketi• Ma-
• '111ı d6 Şatorudan başka kim-
e er tarafından da g6rüldiiğilnil 

için kabul eder, yüzçe glizel 
olmaktan ziyade akıl ve tabiatçe 
kıymetli olmalanm isterdi. 

Ke11disi teklif atta bulunmaz, 
onların okıamasına kendini bı
rakırdı. 

uy ew,, , "Depemon., , "Riş61-
y8,. veya "Vilrua,, gibi menfa
atperest nedimler bazı geceler 
kıralı •• Verıay" ı?kaklannda 
sergüzefl taharriıine g8tftrOrJer
di. Bu gibi gezintilere Matmazel 
" da Şarole ,, de iftirak ederdi. 
Bu sergtlzeflÇU gece yolcularmm 
bqına, garip hadiselerin geldiği 
de olmuştur. 

Kıraliçenin vaz'ı hamli sıra-
larında bu gizli ve pervasız 
tenezzllhler sıklaştı. Bu tenez-
zObJerden kendilerine pay çı
kartan uşaklar, her hanği bir 
kadım karala kabul ettirmek 
için tfirlO intrikalara girişirlerdi. 
Kıraliçenin bayiz devresinin mun
tazam bir defteri tutulur ve bu 
devre gelince hemf'D yeni bir
gözde takdf m edil rdi. 

Gözden düştüğOnll ve ıOku
tunun yaklafbğmı bilmiyen kra
liça, masumane bu intrikalara 
delilet eder, k

0

ırala karşı nefret 
göıtererek onu kendınden uzak
lqbnrdı. 

Fakat b&ayeai ••yet atetli 
olan on befİlld " Lui ,, lhtira-
uhm yenememekle beraber, 
lakaytlığa ile keudiaini rencide 
eden kraliçayı tahkir etmek 
istem~diğinden, hıç bir metreai
ni gözde diye ilAna cesaret ede
miyor, saray halkının: "Gönül 
eğlencesi" dedikleri muvakkat 
aergOzeştlerle iktifa ediyordu. 
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1 Çocuk sütunu ı 

Bir genç kız daha 
Denize atılarak intihar etti 

Sebebi ümitsiz bir kalp rabıtasıdır 

E nelkl alqaaı saat on yedide 
Üsküdardan . köprüye hareket 
eden Şirketihayriyenin 73 nu
maralı vapuru Kızkulesi açıkla
nnd•n geçerken bir genç kız 
asabi bir aurette dolqmağa baş
lamışbr. Bu gezinti taifelerden 
birinin nazandikkatini celbetmif, 
itini buakarak kızın harekatını 
kontrola başlamııtır. 

Geuç kız bir aralık vapurun 
uç . tarafına gitmiş: projektörle 
denızde vapurun yolunu aydın-
latan memurun yanında bir müd
det daha denizi aeyretmit ve 
bir arahk arkas11ıdaki uıantosu-
nun bir kolunu çıkarmağa uğ
ratırken genç kızı gözetliyen 
taife kızın denize atlıyacağmı 
anlamış, koşmuştur. 

Fakat taife yetişinceye kadar 
genç kız parıııaklıklardan a
f& ak kendisini denize atmışbr. 

Vak'adan vapurun kaptam ha
berdar edilmiş, vapur durdurul
muı denize indirilen sandallar 
ve projekt6rle genç kız arama· 
ğa b~şlanmıştır. Aramt yanm sa
at sürmtlş, fakat mOntehir kız 
btılunamamışbr. 

onn öğleden sonra yed1kule 
sahilinde üzerinde licivert elbise 
b~lunan uzun. boylu, lcesik ıaçlı 
bır kız ceıedı görGlmOştür. 

Samatya merkezi derhal 
csedi denizden çıkarmış, bOviyeti 
hakkında tahkikat yapmıştır. 
Neticede bu cesedin Oaldidar 
vapurundan kendisini denize 
a an genç kız iıminin fındık
lıda Mezarlık Ostünde çıkmaz 
sokakta 1 numaralı evde otnran 
28 yqında Leman hanım olduğu 
anlı.şılmıshr . 

Topkapı mevkii komiser mu
avini Faik Beyin baldızı bulunan 
Leman Hanımın ailesi tarafından 
bir erkekle evlendirilmek mec
buriyetinde kalması, halbuki bq
ka bir gençle kalbi allkası bu
lunması ve ailesinin isran kar -
ııaında ftmitsizliğe dilşmesf inti
harının ıebebi olarak aöyleniyor. 

Çok feci bir kaza 
--

B"r kadın işçi baş1nı 
makineye kapbrdı 

ve öldü 
Dnn YedıkuJede Kazlıçeşmede 

çok feci bir kaza olmuttur 
TOrk anonim tirkctine ait ec

za fahrikaaında mllıtahtem 22 
yqmda Koca Mustapaph Hik • 
met isminde bir genç kadın dlin 
makinede çalışırken dikkatalzllk 

dolayısile batım makineye kap
brmlf, kurtaramalDlf, kafatua 
parçalanmışhr. Genç kadm der
hal ölmiiftiir. Keyfiyetten haber
dar olan milddei umumilik ve 
zabıta tahkikata baılamlflardır. 

Bır po 1; kazaen y~ralandı 
Evelki gece Karagümrük mer

kezinde bir polis yaralanmıştır. 
Hamam! Muhittin mahalleai 
bekçfal Osman ap merkezin 
aofasında tulumbalar llzerinde 
bıraktıjı paltoaunu alırken pal
tonun cebinde bulunan tabanca 
ateı almlf, çıkan kurıun daire 
nöbetçisi 1006 numaralı Ahmet 
efendinin bacağına isabet etmit- • 
tir, Mecruh polis efendi buta
ncve vatınlmı,tır. 

-------
Tembel Ayıe 

• Qı- .. ... 

Fatihte ilk mektebin en tem

bel talebesi küçilk Ayıe idi. 
Hiç bir kır, mektebine onun 
gibi l'eç gitmez ve gene onun 
gibi erken çıkmak istemezdi. 

Yalnız bu kadar mı? O dene 

de çalıımu, her unıft• mutlaka 
birkaç sene kalırdı. Onun fik· 
rince bOtlln bunlar ileride zen· 
gin bir koca ile evlenmeüDe 

m•nİ olacak feyler değildi. 
Mektepte Aytenin aımfmda 

bOyGk bir duvar saati varda. 
Tembel kız tam başının tıstnnde 
duran bir dakika bile fafllll}'aD 

bu saatle hocasına oywı oynamaya 
ya karar verdi. Ertesi aabah 
mektebe her kesten enel gitti. 
Sıranın Gıtiin• bindi ve aaatin 
zincirine evden getirdJji afır 
bir demiri batladı. Biraz aonra 
den zamam ıelmiıti. Tal ebeler 
sınıfa girdiler. Fakat vakit ne 
çabuk geçiyordu. Birkaç dakika 

içinde 8 buçuk oluverdi. Derken 

10 dakika aeÇJDeden 9 u vur
du. Herku Pfıyord1L Hayret 
etmiyen yalmz mektepten erken 
çı1<mak için aaatl bu hale ko
mut olan tembel Ayşe idi. Fa

kat hilesi ife yaradı mı deniais? 
Saat ertesi gOn bozuldu. çinileri 

yerinden oynadı ve Anenin ba· 

ıma dllftll. ~llll}'lnca validesine cevap--ver
d ekten istinkif etti. O da «Ma
~ııı dö Şatoru»ya karşı yapılan 

reketten dolayı son derece [ MEMLEKET HABERL~--~-•--___.I 
L.tekuık şırketl ,Lanat 

veriyor 

Ane bu y6zden ıerıem kaldL 
Bnytıdllğil zaman da hiç bir er

kek onu almadı. 
~Uğber olduğunu prense a~a- ._ __ 
. ınasını, prensin bnytık hemşıre- Karısını öldürdü 

~~~e ıöyledi. işte kıral zevcesine 
-u'fı ihanet ederkeu o bu su-
l"etJe mukabelede bulunıyordu. 
lı Kıral, zevciyetle gayn menuı 
lrekitmm icrasında, menfaat 

Pttinde koıan nedimlerin teıvik 
Qe llluavenetine mazhar oluyordu. 
h Unlann maksadı kendi abliksız· 
kl•nnı örtm~k ve ayni zamanda 

tluiksız harekata kıralı teşvık 
~erek, kendisini ntifuz altına 
~ llı~kb. Daha iptidasında onu 

>'Yıata ıevketmişlerdi. 
.Onun en fena emellerini ten-

lbıye . . . . . ıçın buluğa ennesıne ın-

~ ediyorlardı. "Lui" ııin 

1 
cudunun uyanııı çok yavaş 

~ed~. Şurası muhakkaktır. ki on 
lı· !1nci "Lui" ahlaksız bır mu
.. •tiıı içinden kendini kurtarma-
ka d ba aıuvaffak olama ı veya 
b. Yle bir hareketin usulünü 
ıleıııed' ı. 

titı ilk muqakalannc a nedimle
lt.ti den. gizli bir hatb hareket 
"'1 baz ediyordu. Kontes dö 
11 •yYiı. gözde olmadan mukad
il •ııı, kıral muvakkat metresleri 
~ ça~ukça boZUfUI', ve bir bo
l> tbıp ile bir daha m0na1ebat 

eyda etmezdi. 
l{endiaine takdim edilen met

tealeri, aiııiriniD ihtiyacabm tatmİR 

Adanaaa Kanlı oır nadise 
Adanada Sabamp mahallesinde 

0
twan Yasin isminde bir adam 

kansJDl bıçakla vurup 6ldtırmllt
ttlr. Sebebi ve şekli ıudur: 

Yasin yedi sene enel 25 
yqJarında Zeynep ile evl~nmit
Jer; 928 senesinde Zeynep 
Vasinin yamnda Babı Tarsus 
mahalleainde oturan K&rt mu
hacirlerinden 1 anm yamna kaç
mıf, lsa Ue kan koca gibi yqa
ma~a başlamışlar. 

Yasin mD'cldel umumfliğe mG
racaat etmiş; evrak mahkemeye 
tevdi olunmuş, icra kılınan mu
hakemede Zeynep Ye İsa &çer 
aya mahk6m olmuşlar. Gerek 
Zeynep ve gerek Isa hnkmll 
temyiz etmişleri, Evrak nakzen 

iade edilmiş. 
ikinci defa icra olunan muha· 

kemede Zeynep bir ay on güne 
lsa d• dört g&n h•pse mahkum 
olmuşlar. lsa dört gOn hapis ya
byor. Zeynep bu hlikmll de tem-

yiz ediyor. 
Ewak ikinci defa nakzan iade 

ediliyor. 
İki gün enel Yasin ve Zey-

nep mevcut olduiu halde Adliye 

ceza mahkemcainde muhakeme
leri neticeleniyor. 

Neticel muhakemede Zeynep 
dört gftn bar •e mahkum oluyor. 
HOkmlln tefhim ni mftteakip Zey-
nep, Y asiDin kendisini vuracağı
nı anlıyor, bir mubaşirle evine 
gidiyor. 
Öğleden ıonra aaat tlç 

te Ağca mescit mahallesinde 
kuyumcular Çlll'Jıaı bqında Yasin 
ile Zeynep birbirine tesadlif edi
yorlar. 

Yasin evvelce hazırladıA'ı ba-
çağı çekip Zeynebin Oıt-rine 
hllcum etmif, üç ryerindea yara
lam t ve firar etm11tir. )Dcp 
ölmüf, katil yakalanmışt r. 
Edır nede fecı bir ~ 1a 
Pertembe gtinil Edirı ed~ Ba

baeskiye bahk götlirmek i z!re 
hareket eden bir otomo
bili Babaeski KöprüsünOn tamir 
edildiğini bilmiyerek ve gece
nin karanlığından iatifade ede
miycrek karpya geçmekte 
iken otomobil k~prtıdeıı qait 
sukut etmff ıof6r, ağır surette 
yaralanlDlf, mua-vini vefat etmlt ve 
yolcusu balıkçı Tatar lbrah m 
namında bir phııta ağır surette 
mecruh olmuştur. 

Tnrk anonim elektrik şirketin
den aldığımız bir tezkerede 17 l•••·-----•••111 T~ tiyatroeuoda: Bu gün madDe 
ldnunevvel tarihli sayımızda çı- 1881 1S,30d• ve aktamı il/.30 da. 

kan havagazile tenvirat mesele- ŞEHREMANET 
:!d'::.ld<1nda ıu izalıat verilmek- HDY~ID , HHI ~ * 

Petrol inhisan kanununa tev- ndı 3 d ili 
fikan tenvirat için istimal edilen JllU per e 
elektrik ve havagaD faturalan K•dıe uıı·, 
HükO.met aidatı olarak yüzde 10 UU ' pu IJ 

1111 

11111111 resme tabi tutulmaktadır. Şirke
timiz kanun mucibince bu ver
giyi tahsil ve derhal hOkdmete 
tevdi ile mOkelleftir. 

Yazan: Vedat Nedim bey 

Her cumartesi akıamlan 
için fiatlarda tenzilit yapıl· 

Binaenaleyh, haYayid beytiye 
için ha•a gazı istimal edecek 

mfişterilere, hükumete kartı olan ı•-----------.. mıtbr. 

ferit emakinin elektirikle tenvi
rini kabul etmediğimiz keyfiye

tine gelince, bu mesele Hilk4-
metle aktetmit olduğumuz mu
kavelenamede tasrih ve halledil· 

miştir. 

mes'uliyetimfzi muhafaza maksa-
dile hava gazını tenvirat için 
istimal etmiyeccklerine dair bir 
beyanname imzalatıyoruz. Bu 
kabil mDtteriler ytizde on bft
k6met vergisi vermekten muaf 
tutulmaktadır. 

Halbuki, hava gazını tenvi
rat için kul anm:ık isteyenler 
b8yle bir beyanname imzalamaz
lar, fakat resmi mahsusu eda 
ederler. 

Mütterilere beyanname imza
latmak mes' elesi temamen kanu
ni ve tabii bir tedbiıdir. Müo-

Bununla beraber tilccarl bir 
zihniyetle hareket ve ahalii muh-
teremeye karşı daima ibrazı sO
bulet edeu tırketimiz mukave
lename ile muayyen olan taah
hndabmn fevkiDde fedakirlıklar 
ihtiyanndan hail kalmamıt ve en 
hali mahallerin elektirikle tenviri 
kabil olabilmiftir.» 
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Karahan yo daş ço mühim 
beya atta bulundu 

L; t tarah 1 ind ıa f nuıda r 

Türk htikümetinin bu kat'i kn
rmı hayran hisleri ile elamlar

ken, bütün k lbimle azamt mu
vaffakiyet temenni ederim. 

- Ankarada. imzalanan mua-
1ıedenin mahiyet ve ehemmiyeti 
hakkındaki fikirlerinizi sorabilir 
miyiı:? 

/m$l!I. edilen mu hede: 

- Ankarada imza ettığimiz 
muahedenin manası, mu hede 
ahkAmı formfillerinin hudutlannı 
9ok aşmakt dırlar. 

lfuru bır form "'1 dröil: 

Hukuki kuru formUUer mün -
ıebatımızda mevcut olup bizi 
mevruubahs muahedeyi ktde 
ıevkeden hakiki hararet ve sa
mimi dostluğa k t'iyyen mani 
olamazlar. Münasebatımız tabii 
.levrelerine el amdan geri dur
muyer. Bir merhaleden diğerine 
p~iyon11; : - Moslcov - Paris -
Oelesa - Ankara ! işte şimdiye 
kasar takip ett ğ miz p oto ol 
mtinasebatımızı bir kat da a 
takviye etmektedir. 

iadel ziyaret 

- Tevfik Ru°Ştn bey Mosko
vaya 'yarete geiecek midir? 

- 1 iirkiye hariciye vekili ve 
pek iyi do tum olan T evf ı 
Rü il Beyi gel~cek ene Mo~
kovada sel m a n .a rr.es'ut o a
eağım. 

Te 'f. 

Sevyet Cümhuriyetleri ittihadı 
'll~kfımeti gibi isted'ği tarzda 
ya~amak istediği için beyne mi
ı~ı miiokil bir vaziyette bulunan 
•eml ketinin harici siyasetini 
ltüytik bir muvaffakiy tle idare 
eden ve Türkiyenin parlak rica-
linden hu una11 Tevfik Rücıtü 
Beyle Ankarada yaphğım m ·· a-
kat be de en iyi hntıralar bırak· 
mışhr. 

- Tiirk - Rus ticaret müna
se'batının da siyasi münaseba
bmız gibi dah sağl m ve 8 _ 

ınimt bir şekle ifr ğı mümkün 
tlejl midir? 

!f6rk... u ticaret m'fina$ebaiı 
- Moskuvaya avdet eder et

mez ticaret mu hedesi aktet-
. mek ftzre Tlirk sefiri muhterem 
Hllseyin R gıp Beyle derhal 
müzakereye girişeceğim. Bu mu
alııed n'n ktine k dar Tnrkiye 
Do iki memleketin iktı adi hu
lıulrunu himaye edilecek muvak
kat bir iH!Mname vücuda getir
eik. 

- Ruıyanın dahili vaziyeti 
iıa~ada maliimat liitf edebilir
aisiniz? 
Rusvanın dahi f vazi eti 

- Son sene zarfında Rusya
aıa dahil vaziyeti fevkalade tak
~}'C edilmiştir. Beş senelik ikb
easi projemiı:de mükemmel suret-
te muvaff k olmu tur. 

Çinle hali ihti afta olm ıı:a 
N(men geçen sene %arfında bey
aelınil 1 vaziyefmiz de son dere e 
kesbi kuvvet eylemiştir. 

- Rus - Çin ihtilafı hakkında 
fikriaiz nedir? 

Rus - Çin ihtilafı 

- Bu ihtilafı mütek bilen hnl
letaek üzereyiz. işin daha bida
yetinde, harici teşviklerin neti
eesinde, Çin hilkfımetinin saldı
'neı bir hattı h reket ta.;kip et
meıi ve ihtilaf zuhurunu mütea
kip, yani d6rt ay evvel, yaptığı-

mız teklifleri ancak bugün ka
bul etmesi mucibi eseftir. 

- Cemiyeti Akvama karşı 
Rusyanm noktai nazan nedir ? 

Cemlveii Ahvama kar~ı 
noktaı nazar 

-Cemiyeti Akvama karşı bizim 
naz nmız menfidir. Evvelce, her 
vakıt ve şimdi de 6yle zannedi
yoruz ki, cemiyeti akvam emper
yalist devletlerin bir aletidir. Bu 
aletin mnksadı da galip devlet
ler tarafmdan yapılan Versay 

muabedesile vücüda getirilen 
vaziyeti tahakkuk ve idame et
mekten ibaretti. 

Bu alet vaziyetinde olduğu hal
de, Cemiyeti Akvam bu vazife
yi de ifa edemiyor ve çok zaif 
hır tes'r yapabiliyor. Bunun se
bebi de, kuvvetli olan iki veya 

daha fazla devletler arasında 
ihtilaf ruhfır ettiği takdirde, 
bunların Cemiveti Akvamın mn
d2 halesıni reddederek kendi 
b s arına har ket etmeleridır • 
Netekim lngiltere - Amerika mfi
nasebalı, bahri tahdidi teslihat 
gibi mühım meseleleri Cemiyeti 
Akvama havale etmeyip, arala
rında hallediveriyorlar. 

Büyük devletler, ön saflarda 
bulunmıyan devletler için zorla 
birşcy kabul ettirmek isted kleri 

zamandır ki Cemiyeti Akvam 
meydana ~ıkıyor, ve onun pro
pagaııdasım yapıyorlar. 

- Rusyanın Cemiyeti Ak
vama iştirak imkanı var mıdır? 

Rusva ve Cemivetı .lf kvam 

- Sovyetlerin Akvam mec
lisine iştirakleri sureti kafiyede 
imkan haricindedir. 

- Cemiyeti Akvam tarafın
dan terfp edilen beynelmile 
konferaslara Rusyanın i tirak 
etmesi bir tezat teşkil etmez mi? 

- Bizim iştirak ettiğimiz kon
feranslar beynelmilel mahiyeti 
haiz olup,I münhasıran ve mu
yyen bir meselenin balıi için 

topl nılmı olduğu için kat'iyen 
tezat yoktur ve Cemiyeti 
kvamın faaliyetine ittirak ma-

nasında da değildir. 
- M. Çeçerinin hariciye ko· 

miserliğinden sureti kafiyede 
çekileceği doğru rr.udur? 

Ç1çerln çeki ecek mi 

- M. Çiçerin hasta olup, 
hnlen Visbadende bulunmakta
dır, ve kanunusani bidayetinde 
Moskuvaya avdet edecektir. 
Kendisi hakkında şimdiden kat'ı 
bir şey söylenemez. Sib ati 
müsait olursa derhal işe b<ıflar, 
aksi takdirde bir mUddet daha 
~s~rahat eder. Şahsi bilgime 
ıstınaden deyebilirim ki, üç haf
ta evvel kendis·nı Viabadende 
gördüğüm zaman vaziyeti sıhhi
y~si kesbi salah etmişti. Hatta, 
bır y evvel tehlikeli addedilen 
Visbadcn - Moskova uzun yolcu
luğunu bugün yapabilecek vazi
yettedir. 

-Alman gazeteleri ıizfn Anka
ra sefaretine Berlin sefiri M. 
Kresbinskinin komiserler şurası 
riyasetine, ve M. Litvinofun da 
Berlin sefaretine tayininden bah
setmişlerdi? 

- Bu haber1er sureti kat'iyede 
asılsız olup, bize hasım olan 
g zeteler tarafından mak-
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sadı mahsusla meydana ablmış
tır. 

- Beynelmilel unıuml vazi
yetle sulh hakkındaki düşünce
lerinizi öğrenebilir miyiz? 

Umumi nıavazene 

- Umumi mllvazene ılmdl 
sağlam değildir. Biz, Sulh hali
nin mümkün olduğu kadar de
vam etmesini arzu ediyoruz, 
çünkü memleketimizde başa çı
karacağımız btiyfik harsi ve 
iktisadi işler için sulhiln devamlı 
olmasını isteriz. 

Sovyet ittibadımızın dahili 
ve beynelmilel vaziyetinin 
takviyesinin her memlekette 
memnuniyetle karşılandığını bi
liyoruz. Bizlnı muvafakiyetimi
zi istemiyen devletler kendileri 
o kadar mllşkit vaziyettedirler, 
ve o kadar dahili ihtilaflar karşı
sında bulunuyorlar ki, bizim in
kişafınııza şimdilik çok fazla mani 
olacak vatiyette değildirler.,, 

Yoldaş Karahan, beyanatını 
bitirmezden evvel Latin hurufa
bndan bahsederek, Gazi alfabe
sinin Azerbaycanda kullanılan 
alfabeden çok daha basit oldu
ğuunu beyan ederek, büyilk ne
ticeler vermiş olan bu inkılabın 
Azerbaycanda da aynen tatbi
kine taraftar olduğunu söylemif 

, 

ilyarder et 
Nasd zen~ln oldular? 

;;_;::::::;;::;;;;;; Con Piyerpon Morgan: 9 

Her taraftan durmadan kar .. 
"Piyerpon Morgan. bankerlikte olduğu gibi 
sanayide de yüksek mevki işgal etmesine 
rağmen bir çok hileli muame ata girişmek-

ten de kaçınmamakta idi 
«Morgan» m timdi « 430000» 

tonluk bir filosu vardı. Ertesi 
sene 1se cem'an yekün 922,000 
tonluk 133 sefine«Morgan» Trös
tünün elinde bulunuyordu. 

Almanyada bu inkiıaf mfite
zeyit bir endişe ile takip edili
yordu. Hamburg Amerika Lay
nın birisi ve müdürü olan «Al
ber Balen» imperotora bir muh
bra takdim ederek «Morgan » 
bahri tröstüniln Alman ticareti 
bahriyesine ne büyilk tehlikele
re tevlit edecek mahiyette bir 
teıkilit olduğunu izah eyledi. 

Bahusus ki Amerika demir -
yollarının mürakabesi "Morgan,, 
ın elinde bulunuyordu. Birkaç 
ıene mukaddem cihana kartı bi .. 
li perva: 

" Beni taciz edeni ezerim! ,, 
Diye bağırmıı olan ikinci Vil

helm " Morgan ,, ın aatvetine 
karşı büyiik bir hürmet besle -
mekle melüftu. 

Daha 1901 yazmda bir Fran
sıza: " Bu ıahım nzerinde nasıl 
icrayı nllfuz edebileceğini anla
madığı " aöı:lerini söylemftti. 
imparatorun müaaadesi tızerine 
evvela Hamborg Aamerika Layn 
ve bir aı: mukavemetten aonra 
" Nordayçer Leoyd " , Morganla 
bir mukavele aktettiler; bu mu
kavele aayeıinde iki büyük 

Alman ıirketi " Morgan ,, tr&•• 
«ıne iıtirak ettiler. 

«Hapag» yani «Hamburg - A• 
merika Layn » ıirketi eshaJSI 
aermayenin bir rub'unu Anı~· 
kalılarla mübadele niyetinde id•~ 
fakat Leoyd buna muhalefe 
eylediğinden bu mübadele i~ 
edilemedi. Alman ticareti bahtl" 
yesi prensip itibarile «Morgaıı~ 
önllnde b21 lğmiı bulunuyordUı 
fakat tatbikat aabasında ıstikli" 
lini muhafazaya ve onun ıatft' 
tinden kendini kurtarmağa ııı0" 
vaffak oldu. 

Zaten bir At! ntik tröst teŞ• 
kili için «Morgan»ın yapbğı tt" 
ıebbfis diğer bir kayaya çarP•" 
rak battı. 

Amerikan ve Alman ıirketlt~ 
arasında aklolunan itilaf lngiliz eti' 
«Morgan» karşı daveti~ 
teşdit etti ve en bUyilk seyrise' 
f in şirketi olan « I' ınar Layıı ' 
hUkCimetin muavenellle mUcadJ 
leye başladı. Hükümet beb 

32000 tonluk ve cesamet '' 
süratçe «Morgan» tröstU sefaıııf' 
nin hepsine mlltefevvik iki traıı'' 
atlantik inşası için lazım gel~ 
tahsisatı verdi. Bunlar «Lüzitııı>' 
ya» ve «Moritanya» idi. 

(Bitmedi) 

eı••• 
Dünkü bulmaeamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. BunU11 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanı.S 
kafidir z 
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il 1 
Soldan aağa ve yukardan 

aşağı: 

1 - Se (2), mahlut (7) 
2 - Milkiyet kağıdı (4), cera

hat (4) 
3 - doktorluk (3) , eskı r (2) 
4 - İçine öte beri konan ıey 

(3), fena ( 3), temiz 
değil (3) 

S - Su ( 2) , ince değil ( 5) , 
sen (2) 

ve sözlerine fU ruretle nihayet 
Yermiştir : 

- Burada tanıdığım ve malik 
olduğum dostlarla tekrar görllş
mek fırsabna nail olursam ken
dimi cidden bahtiyar addedece
ğim. " 

Karahan yoldaı şerefine dün 
akşam Rus konıoloshanesinde 

D!lnldl bulmacam111D 

balledllmlı t•kll 

6 - Boğazda bir yer C11 ) 
7 - Çivi (3) , yaşa (2) 
8 - Asa lan ( 3), H yyaııı1ıt 

meşhur bir şehir ( 7) 
9 - Ağ ( 4 ) , bir musiki 

faslı (6) 
10 - Rabıt edab (2), verınelı 

( 3 ) , bir Alman mai8 ' 

zini ( 3) 
11 - Eski bir şair ve asr1 

bir meddah (6) ~ 

yoldaş Suriç tarafından bir ziya" 
fet verilmiştir. 

Büyük misafirimiz bugUn s~at 
16 da, Cercinaski torpitosıle 
Sıvastopola müteveccihen bate" 
ket edecektır. 
Donanmamız Tfirk sularındsXl 

çıkıncaya kadar Rus torpitosU" 
na refakat edece tir. 

tibi 
lllaş 
~Ot 

~llı 
~l'e 
~at 
s 

-~it 
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tıı:ıu 

~~tı 
~l~ 
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Seyrisefain 
Merke:r. ıtccntcıl: Galata Köprü batında. 
Beyoğlu 2362 Şubo acenteai: Mahmu

diye Ham altında lıtanbu\ 2740 Çamaşırlar 
Muharrıri: A1ehmet Selim ı udanya postası 

[!ile lrısmın hu/Asası bakan delikanlı, içinde uya- Cuma, Pazar, Salı, Çarşam-
~ \'l"upada tahsilden dönen delikanlı, nıp ıonra kabuslu bir ba günleri idare rıhtımından 
~ Petıeercsındcn komıunun balkonun· yarım uykuya dalan tema• 9 da kalkar. 
"-el, ~aıırlara bakıyor. Senel~cc evvel ynliln, ezginlik verip ken- 11"------------1 
lh... • .. rdıoınşu lozının kilçUk r11ma•ırlannı . . Antalya Lostası ıı:'td.. Kı b r-- ' di diıini böyle senelerce tlzmesınm r -~ 

00 
' z üyüyünce anneai iten - ( ANAF ARTA ~~~· <mnoşulonru gözlememeAnl ıen- açığa wrup baaıle halini alama- ) vapuru 22 Mı.. • ..,şti A la k d b b" · t k dilşiindü Kinunevvel Pazar 10 da Galata 

;~ · nneıi, z üçükken üvü- masının se e ını e rar • lı onu k ' J h d h ~tt b·· . endisine alaca~ı söylemiş. Hıslerini bir derece daha de- n tımm an areketle lzmir, _ 'U U\üdüğü zaman « iatermııin? > • hl 1 Küllük, Bodrum, Rados, fethi-
"·'· tek ı rın ta i ..... i::1 b H rar mamııtı. Mahcup genç, bu Hayır bunu manasız çekinme- ye, Finike, Antalyaya gidecek 
,""gruYa e • cınıı. o kızı •e' diğini doğrudan b d 1 ki ve dönüşte mezkO.r ı"ske)elerle 

oeı;:ıı ızhardan çekinmişti. Şimdi, sene- sine, yııbut u a aca uyuşu u-ı:. tc v ı'yordu Bunun sebe birlikte Dalyan, Marcnarı's, Sakız. 
n sonra p ncere önü•ıde hiı- guna verem · -A 1 b" f Çanakkale ve Geliboluya 0r.rı. 

4"\tl • ı sır ...... 
6 

! td on " •onra da icerden Annesinin zamanında •lstermi- yarak gelecektir. 

~ • n o tan~fo gizli g zli bak- s n?» Dememesi idi J ~ 1 
lir• ba aruı ı. Ba arken rüz- Bu suali bekleyit de,.. Sahi- Zffilf - BfS O Sür'at postası 

an · d · b' hi t l h ( KONYA ) vapuru 24 Ki· 
~ .... 

1 
şışen gömleğin içinde en ganp ır s en ge me a-~" k k ·ı nunevvel salı ( 12 ) de Galata 

.ı •1ıın taşkın göJsilnil, yu - reketsizli ti "iC rıhtımından hareketle çarşamba 
~tını gerdanını ve tenasüplü kol- >f sabahı lzmire gidecek ve akşamı 
~ ttı , Çoraplarda dolgun bacak- - Oğlum. Handanı görsen ta- fzmirden hareketle Antalya Ala-
ı 1 seçiyor, don kımıldanırken nıyamazsın. O dünkü Kahkaha iye Mersine gidecek ve dönüşte 

"G ~ oradan çekilerek annesinin Sultan, ağırbaşlı, koskoca kadın Taşucu Ana mor Ala ye Antalya 
fıı; o~ ıne y kışık almaz., diyi- oluverdi. Hani seninle ip atladı- Kuşadası lzınire Uknyarak ge-
B atır1ayordu. ğı vakit kendisi nasılsa, çocuğu lecektir. 

d!);> elki annesinin böyle demesi da tıpkı bpkısına o halini hatır-
.-~ru ·d· d lat r a u ı ı. Ya bir kere aha ıyo · 
~ ~· '• I t rmisin?,, dememesi? Tombu1mu, tombul, afacan mı, 
A ç do v ru o i 'r mi idi? a acan bir kız-. Pek hoşuma gi-
A c ba nıçin 

50 
mayordu ? diyor doğrusu. O da benden pek 

• <ı.b b· k hoş anıyor. Yüzüme bakıp bakıp 
'~ ' ır erecik daha olsun 
ili ı ernı sın?,, dese idi, ne olur- gülıi)or 1 

Annesi, duruksadı. Oğlunu sn-

Ş. • 
d 

1nıd· H •tıdı 1 andan, olgun bir ka-
Bek · Fakat kendi karw dejiJ. 
te eın·ş, bek emiş, dııinıa pen
a arka nd n kı n çamaşırlarına 

ar k b k' t" A m ı. 

zerek, genit bir nefes alııla de

vam etti: 
- Tahsilini bitirdin. Senin de 

evlenme çAğm geldi. Artık ev, 
bark, çolu çocuk sahibi ol. Mü-
rüvvetini göreyim. Sana güzel 
bir kız bulayım. lstermisin ? 

1 rabzoıı rııı ıncı oostaSI 
COMHURIYET ) vapuru 23 

Kanunevvel Paz rtesı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
nebolu , Samsun , Giresun , 

Trabzon, R~ze, Hopaya gide· 
cek ve dönüşte Pazar iskeleıile 
Rize. Sürmene Trabzon Tirebo
lu, Giresun, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

Kayseri - Sıvas yolunun 62+530 kilometrelerinde kain betonar
me iki gözlil ve 2X14 M. tulünde Sarıoğl n köprüsüniin inş sı ka
palı zarf usulile ve yirmi gün müddetle milnakasaya konmu tur. 

Münakasa 6-K. sanı-930 pazartesi glinü saat 1!> te Nafıa veka
leti müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon tarafından icra 

edilecektir. 
Taliplerin liakal iki gün evvel yollar umum müdürlüğüne ehli· 

Y.et veaikalanm ibraz eylemeleri ve ihale kanunile tartnameler ta
nfatı dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını makbuz muka
bilinde vekfılet mllsteşarlığına tevdi eyleme eri ve şeraiti öğrenmek 
üzere lstanbulda nafia başmühendisliğine Ankarada yollar umum 
müdllrlilğüne müracaat eylemeleri lazımdır. 

Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum mildürlüğünden 
10 lira mukabilinde alınacaktır. 

S P. O R 
Hay.Ha• seft&lmak •• aa1ına D ... 

ftll,ılhhatlı •r faal bulıınınak Aıabı 
ka'V"tttcıı dQJilnncmekle mnmklla" 
dllr. Slhhatlnlıl mahafua4 •lnlr 
1crtnlıi takviye raallytU. 
abl tuyU için l&ilç<ıklee 
•c bO rtUıılt r tarafı.adan 
mOkrmmrl bir luınct 
lücı olara)l tauılq 

ıanab İstanbul şehremanetı 
eremanetiD en ı e zo J mey aD1D a numarıuıu autar 

kul&besi iJe O.kadar Salmanağa mahallesinin Karacaahm t 
caddeaınde 85,87,89 eski 79-81 yeni numaralı dilkkan pazarlık a 
kiraya verilecektir. Taliplerin 24 Ka. E 929 salı günü saat on 
beıe kadar levazım mUdürlülüğfine gelmeleri. 

da llnesi o çocu uk zamanın· 
~~ lldeu b ~a, bir defa olsun 

erın ? d . ti S Uıı· n ,, ememış . onra 
~b 1 birinde gece yatısı ml!k· 
.ı ile gı· . Jd d'" 

De ikanlı. hızla arkasına dön
dü, annesine bakb. Ah, nihayeti 
işte annesi soruyordu : 

- İstermisin ? 

Bandırma ve Karabiga poı
talan 21 Kinunevvel Cumar
tesinden itibaren idare rıhb
mından saat 17 de kalka -

.;,;:~,ıK EV ARANIYOR• lstanbul Emvali eytam idaresinden: 
Vesile Hanımın Emvali eytamdan istikraz ettiği me

baliğ mukabilinde idare uhtesinde vefaeıı mefruğ bulu
nan Beyazıtta Sekban başı Yakup ağa mahallesinde 
l..ıftleli caddesinde atik 4 mükerrer 4, cedit 4, 6 numa
ralı 4 oda 2 sofa 1 daracayı havi madiikk:}n k:lgir bir 
bap hane satılıktır. Kıymeıı muhammenesi 1000 liradır. 

"k ğU rm ş, tatı e eve on-
~tl Xaınan, bir aralık tenbihi 

Utar ak "d' ~rtı pencere yanına gı ıp 

~"-baş rlara göz atarken, annesı 
er Vermişti : 

1 ~ Handan da bu hafta nişan
A. ı. Yak nda evleniyorlar! 

d ltı;.nıpada tahsilden dönen 
b k t duruslu, saçları koyu ve 
~t ış tı yorgun delikanlı, ayni 

tıcer tayıe e öı ·· et • bütün bu anJan 
~nıdü .çarç" bu c tekrar yaşıyarak 

ti~ Gene on beş sene evvelki 
'ba 1 balkondaki ipte çocuk ça-

fıtla D ! ki ~ta rı, onlar, göm e er, 
~tlt ~ar. Küçücük, tertemiz. 
tir g tda uçuşuyorlar. Bunları k,t: timdi kızım yerinde. Fa-

S enım kı7Jm değil 1 
'Yır:tu. Gözlermi çamaşırlardan 
~tı ~dan bır derece dah.a de
lltıu du~ündU. Niçin bu çocuk, 
kt"tl rt. Çocuğu değildi? O kız 
k

1 
.. dı. karısı olmadığı için. Ya o 
~ rtı . ? Çıınkuçın kendi karııı olmamııtı 

tt!~kİ~~i ti. Annesinin " ls
~d ısın? ,, diyeceği zamana 
\tL ar beklemişti. Annesi çok 

tttrı E ~~ sormuş, zamanında, " -
~k " diyeceği zamanda sualini 

&:tla mamıştı. 
ttıı bekleyiş, ne garip bir his

gelme bareketsizlıkti 1 

)(iiç" "k * ~Ot Ucu donlar, gömlekler, 
~c~Plar karşı balkonda uçuşur

artık çekinmeden oraya 

Dudağım ısırdı, başım iğbirar 
ve yes ile sa ladı. Elleri arkasın-

da tekrar pencereye döndil. .Kı
sılan dudaldan arasmdan ıslık 
gibi bir seı çıktı : 

- Geç, anne 1 
- Bu nasıl ıöz, oğlum ? Da-

Fatih ile Sultan Ahmet ara

sında Marmaraya nezareti kl
mi eyi haız asgari beı odadan 

ibaret. 
Beyazıt Vezneciler hamamı 

sırasında 66 No. müracaat. 

ha senin yaşın ...... 
Delikanlı, anneainin ikna için iLAN 

s8yledıği sözleri işitmiyordu. Istanbul dördüncü icradan: 
Elleri arkasında, yüzü pencereye Borçtan dolayı ıaplı kaıele ye 

dönük, dışarıya bakıyordu. llstikli çank ile deri ve milıta-
Karıı balkona... mel otomobil listikleri 24-12-929 
Balkondaki ipte asılı çocuk çamaşırlarını rüzgar şiddetli ıalı gllnil saat llden 12ye ka-

esişle sarsıyor, hırçın yakalaytf- dar açık artırma ile latanbulda 
larla koparmak ıstiyor, fakat Zindan kapısında Minas Arzu-
mandallar sımsıkı tutuyor, bı- manyan efendinin dUkkinmda 

rakmıyordu. satılacaktır. Taliplerin yevm ve 

Annesinin mırıldanışı, rilzgA- vakti mezkiirda mahallinde ha· 

n n esi•i, ugu" ltulu kafasında üs-" bulnnmaları ve icra ve lflis 
tilste yığılıp muzmahil olan hatı-
ralar ve yorgun gözleri önünde kanunun 104 OncO maddesi mu-
uçuşan çamaşırlar... cibince allkadar şabıslann ma-

Odada ağır ağır ııkıntıh bir lumu olmak lizre ilan olunur. 
ı-~~~--~~~--~-----

saat geçti. 
M(hmet Selim l:J!J \{!J1;f!J:Jiô1I 
~ -

Zeka1 B. 
MOskürat inhisan umumi mil

dllrü Zekai Bey bugün Anka
radan avdet edecek, müdiri 

mill.k vazifesini Asım Beye 
umu . 
d vr ve teslim için bır hafta 
lı~anbulda kalacak, muteakiben 
TUrk da inler vekiletıni ifa c t• 
mek üzere Parise hareket ey-

liyecektir. 

ADEl\ttl lKTlDAR 
ve Bel Gevşekliğme 

En müessir deva Seroin haplar -
dır. Deposu lstanhul Sirkecide Js
kenderiye oteli ittlsalınde Alı Rıza 

eczanesidlr. Taşraya ı 50 kuruş pos 
ta ile ırönderilır. İzmlrde ecza de
polarında ve Irgat pazarındaki ecza
nede bulunur. 

Birinci ihalesi 43 > lira ile talibine 18 1 irinci ktmun 
929 günü icra edilmiştir. Kat'i ihalesi 2 ikinci kfınun 
1930 perşembe günü yapılacaktır. Fazlasına talip olan
ların kıymeti nıuhaınmeneuin yüıde onu nispetmde pey 
akçalarım yanlarında bulundurarak ogüu saat üçe kadar 

idaremize miiracaatları il~n olunur. 

lstanbul ticaret ve sanayi odasından 
Son zamanlarea bazı kimselerin oda n mma telefonla tüccara 

müracaat ettikleri ve telefonun akabınde sa te birmakbuz ile para 
tahsil ettikleri haber alınmaktadır • 

Odanın telefonla para tahsil usulil yoktur. Ve oda tahsilatı ve 
foto~afh hilviyet varakasını hamil oda tohsil memurlarınca ve ya 
re'sen oda vemesince ıfa ed'lir. 

Oda namına vaki olacak müracantlarda daima fotoğraflı 

:!!:~:;:~ odanın resmi mühürüne 
bilhasa dikkat edilmesi muhterem tacir erimizden ehemm'yctle rica 

olunur. 

Büyük oyuncak meşheri 
ve Noel ağacı için elzem levazımat 

Beyoğlunda lstiklil caddesinde Opera sinması yanında 14 No 

fıjuyama • Nakamura 
Japon Ticarelhanesmde 

Zengin kotiyonlar - Güzel mufıt hedıyelikler 



Abun~ şartları 

Ttlrktyede ~ 

KUJ'Uf K Ul'U~ 

l ATlıiı ıso ooo 
• 3 • 400 800 

6 • 750 1450 

Gazetemizde çıkan yazı ve reıim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderllecek mettuplaruı herine 
ldare içinse [ idare ] , yuıyı altse [ yw ] 

işareti lronnlmalıdır 

Buılmıyaa mektırpların ıadeslnden, lı:ıymetl 
muk:adderestz mektzplara ltonulmnş paralann 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = 
Btiy1lt 'f'eyA bir taç dala lçl• verilen tltıılarla 

hıısutl mahlyetteld Utıılana llored 

kaypolmasından ve llAnlann milı:ıderecatındazı ISfANBUL, BabıAll, Ankara caddeainde c V AKIT YURDU > 
idare mesnl de~ldlr " 5 
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12 • 1400 2700 

idare ile lı:ararlaştınhr 

Gazetemize hnsmf llAn kabul eden yerı 
H. S. H. lltnat acentesi 

Ankara • Kayıerl hattı üıerlnde paıalı lılaıyonu cıvuında 305/801 ine 
k

1

lometrede vakı taş ora~ndan J 3001) 3 M bala,t ıhzerı kapalı ı:arf usu itle 
mıın 11kasaya vaı edllmlşt r. Münakaaa 25 • 12 - 929 tarihınde çarganba günll 

ııaa l 5, de devlet d m ryolları ve lımanları umum ıdaresınde yapılacaktır. 
MQQakasaya tıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvekht teminatlarını 

aynı günde aaat 14,3U a kadar umumi mlldürlnk kalemine vermeleri IAzımd r. 
Talıpler mQna~aaa ıartoeır ılnı 5 Jıra roukabılinde Ankısrada muha'I• bac 

dılrealnden ve İıtanbulda Haydarpaşa veznenlnden tedarik .. deblltrler. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci teytip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 
• 

BÜYÜK IKRAJllYE 200,000 LiRADIR 
Ayl'ıca 50,00 40,00t., 30.000 20,000 15,000 

10,000 liralık ıkrauuyeler ve 100,000 
hralık bır oıükAf'Rı .. 

Emliik ve Eytam Bankası U
mum Müdürlüğünden: 

Taksitle satılık emlal{ 
1 - lstanbulda Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Hamılbaşı so

b~nda krokisi a~ajtıda gösterJlen Avrupa pasajının satışı seıuz taktsltle 
ve kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. 

2 - ihale Hnunuevvelin otuzuncu pazartesi günü saat onaltıda 
Ankarada: banka idare meclisi huzuru ile icra edilecektır. 

8 - Teminatı on beşbin l~ır. 
4 - Talip olanlar ~nbul veya İzmir şubelerimize veya Ankarada 

umum müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalaa edebilirler. 

5 - · Buna ait şartnamenin bir nüshasının talip olanlar tarafından ve 
kapalı zarfla birlikte verılmesi l:lzımdır. 

\ r\--~--._~·----~--~0 ---~ 
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! Kiralık daireler : 
Bab1flt , A rıkar~i c:ıddesinde Orhan B. ham ..• Ana- ® 

dolu ajansınm ter kP-tt.iğ· daireler k.ırahktır. ~ 
Miikeııımel hır otel de olabılir . Ayrı ayr1 beps' @ 

., birden kıralıktır. İstıyeu!e,.in ( VAKiT yurdu ) OH : 

® müracaatları. (i) 
@ ~ 
~:@?J®E+i~®~l@J®~@l®~l@l@l@l®~@l®l®ı®l@l®~®l@OO~ 

_/ 
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Yeni harflerle okuyup 

Gümrükler umum müdürlüğünden: bilirim. Arzu edenlerin adre 

K •t rtn ve ficreUni t-tidekJ adrese bıl J - Memurini muhafaza için yaptırılacak 2320 aputa a.ı şa a-
me erınt rica ederim. mede tadtlat yapıldığından iş bu kaputlar yenıden tanzim kılınan şartna- ti 

mesine istinaden kapalı zarf usulile münakasa.ya konulmuştur. Adres: Babıali Ankar" ~ 
2 - ~artnamenin musaddak suretleri Ankarada ıı;ümrükler levazım deıi 117 No. Feraz kırt" 

müdürlüğünde ve lstanbulda gümrük levazım memurluğunden alınacakar. mağazası vaeıtaıtll 
s - Münakasa fstanbulda ~ürnrtik başmüdürlüğü binasında gümrük- Ayşe Nermin 

ler umum müdürlU~ü sann alma kom ly ınunda yapılacaktır. Yatımt kl0Jlleı İ ıuüba,3 
4 - Münakasa gilnU 30 kanunuevvel 929 tarlWne tesadüf eden 

pazartesi gUnü saat ı 4 tedlr. komisyonundan: Jb 
5 - Teklifnameler kanundaki ahkAmı dairesinde lmlA edJlecek ve f 

stan bul yatf mektepJertnın , 
kapalı zarfla mezkO.r gün saatten evvel lstanbulda komisyon riyasetine yacı ohm Amerıkan bezi 1e .., 

~-veril ece ktlr. kapalı zarf usulile muns. ııı 
6 - MUnakasaya iştirak edecek olanlann Ticaret odasına mukayyet konulmu-.tur. 5 kAnunusani perşt6 bulunduğunu gösterir vesika ibraz edilecektir. gi.inü Amerikan bezi sa.a~ ~~ 
y - Her talip bedeli muhammenin °/0 yedi buçuğu olan 1566 lira- arpa 17 de Ortaköyde G 1.: 

lık hi.ikOmetçe muteber millt banka teminat mektubu vermeğe ve yahut yatı mektebinde toplanan ~1' ı 
1 ul B ··d·· 1··11·u 1 syonça ihale edilecektir. 'J bunun yerine yevmi münakasadan evvel stanb aşmu ur uı;· veznes ne deP". 

olanların 'fo7,5 n ispetinde .A 
nakit olara para itasına mecburdur. kld11leJ'j 

tolarını Fındta yüksek n · _del"ı 
8 - Teminatı muvakkate mektubu numaralan şartnamelerle birlikte Jer muhasebesine tevdi "'f) 

talep olunacaktır. alacakları makbuzları kep~1aıtl 
9 - Muayyen şaatın hulôlünde mutat zabıt varnkasının tanzimin içine koymaları lciıp eder. Ş l 

den sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. meler komisyon kitabetine 
10 - Kumaş ve şekil nürnunelert lstanbulda gümrükler Umum mü- caat edilerek görülebi1ir. A 

dürlüğü levazım ambar memurlu,ıtundadır. -----------Dt1 

Defterdarlık Harı ~ 

Emlak ve eytam banka~ umum
müdürlügünden: 

5 Kanunevvel 929 tarihinde sekiz taksitle ve kapalı zarfla, 
müzayedeleri icra edilmiş emlak meyanında Bebek bahçf'!sile 
Maçkada SilAhhane civanndaki araziye Taki olan teklifler haddi 
layık görülemiyerek aynı ıeraitle bu iki parça emlakin 30 birinci 
kanun 929 pazartesi gününe kadar müzayedeleri temdit edilmiştir. 
ihale 30 birinci kanun 929 pazartesi günü saat on altıda Anka
rada bankanın idkre meclisi huzuru ile icra edilecektir. Talip 
olanlar İstanbul ye İzmir ıubelerimize veya Ankarada umum 
müdürlüğe mliracaatla ıartnamelerini almaları ve teklif mektupla
rını umum mlldürlfiğe irsal eylemeleri ilan olunur. 

Devlet demiryolları Haydar 
paşa mağazasından: 

İdareye ait bir ct et A .ller marka müstamel otorro~ll alenf mli:r.aV"e
de tle 21/12/929 cumarn:si günü sstı.t 1430 da satılacağındun taliplt:rln 
yemi mezkO.rda mağazaya müracaatları llAn olunr. 

Beyoglu mal müdürlüğünden: 
Mllddeti müzayedesi 14 /kanunev\rel/929 tarihinde hitam bulan 

Kamer hatum maha!lesinin aslan sokağında 23 numaralı hane ile 
Şişhane sokağındaki 13-41 numaralı hane ve kezalik okcu Musa 
caddesindeki 74-74-74-84-86-88 numaralı apartmanın yirmide beş 
bisseainin mfizayedesi mukaddema ilan edilen ahval ve şerait daire
sinde 18/kinunevvel I 929 tarihinden itibaren bir hafta daha tem
dit edilmiş olduğundan taliplerin bu müddet zarfında Beyoğlu mal 
müdilrlnğnnde müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Manisa vilayetinden: 
Sart - Ôdemit yolunun 5 ile 7 inci kilometrelen arasında 2 ki

iometrelik tasviyei tilrabiye ve imalab sınaiye 48133 lira 
89 kuruş bedeli keşfi üzerinden 11-1-930 cumartesi gilnü müddet
le münakasaya çıkarılmışbr. Fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet 
nafıa başmühendisliğine müracaatları. 

Şarki Kara ağaç nısl ğ~ 
dür üğünden: Şarki kt•' b~ 
hUkO.met binasında on oç.9~ 
küsur liralık tamiri 5-12 u~ 
tarihinden itibaren bir ay oJ t'1 
detle münakasaya konulııı~ 
Taliplerin teminat mektuJ'I ~t 
hamilen Mal mfidürlüğünde tl~ 
teşekkil ko~isyona müraca• 
ilan olunur • 

. iJıd~ 
ikinci ticaret mabkemes ~ 

Rauf Bey vekili İbra~inı b'~ 
İstanbulda Galatada iktisat J. 
nında 11-12 numaralı yazıbsJ' V 
komisyoncu Leon Melisar~tolııl' 
zimmetinde müvekkilinin bır. ~ 
senetle alacağı olan bin iki ~ 
Türk lirasınm tahsili hakkınd• ~ • 

me eylediği davanın icra kıl~ 
tahkikabnda ilf nen vuku b il 
tebligata rağmen mumaileyh ~ • 
on Melisarato efendi gelıoe b" h 
olduğundan hakkında gıY' V }' 
tahkikat icrasına baılanaralı j, 
va arzuhalı ve mllbreı 1 ~ı 
okunmuş ve davamı tabi' ~ 
21 - 1 - 930 salı g(lnil saat l 
dörde talik kılınmıt olmaklf jl 
maileyh Leon melisarato e 1f 
yevmi mezkfırde gelmediği ;~ı 
bir vekil göndermediği tak j~~ 
senet muhteviyatını ikrar te· iıJ 
edileceğinin derci suretile h" ~~ 
usulü muhakemeleri kanuoıı ;~' 
142 inci maddesi mucibince o~ 
nen tebliğine ve tarihi uı# 
itibaren bir ay mehil taY uPııf 
karar verilmit olduğu il~ 

,,,eı 
Mu uı mücıw ' Retih flh 


